
 หนา   ๑๐๒ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานแดง 

เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานแดง  วาดวยสถานที่จําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐   

มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลบานแดงโดยความเห็นชอบของสภาองคการ

บริหารสวนตําบลบานแดงและนายอําเภอพิบูลยรักษ  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานแดง  เรื่อง  สถานที่

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๖๐”   

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานแดงตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช 

ท่ีหรือทางสาธารณะ  ที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถ

บริโภคไดทันที  ท้ังนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น   

หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 
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  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะ

อื่นใดซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานแดง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๕  ผูใดจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมี

พ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดตองไดรบัใบอนญุาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  

ถาสถานที่ดังกลาวมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอหนังสือรับรอง

การแจงกอนการจัดตั้ง 

ขอ  ๖  ความในขอ  ๕  ไมใชบังคับหรือจัดสถานที่แหงใดเพ่ือดําเนินการ  ตอไปนี้   

  (๑)  ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวน

ตําบลบานแดง  เรื่อง  กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

  (๒)  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บรักษาหรือสะสมอาหาร  เฉพาะผูขายของและผูชวยขาย

ของในตลาด 

  (๓)  การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ  ๗  ผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ตองจัดสถานที่ตลอดจนส่ิงอื่นที่

ใชในการประกอบกิจการใหถูกตองดวยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังตอไปนี้ 

  ก.  สถานท่ีและบริเวณที่ใชทํา  ประกอบหรือปรุงอาหาร  ท่ีใชจําหนายอาหารและท่ีจัดไว

สําหรับบริโภคอาหารตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

   (๑) พ้ืนบริเวณที่ใชทํา  ประกอบ  ปรุงอาหารตองทําดวยวัสดุแข็งแรง  สะอาด   

ไมชํารุดและทําความสะอาดงาย 

   (๒) กรณีที่มีผนังหรือเพดานตองทําดวยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  ไมชํารุด 
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   (๓) มีการระบายอากาศเพียงพอและในกรณีท่ีสถานท่ีจําหนายอาหารเขาขาย

สถานที่สาธารณะตามกฎหมายวาดวยการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่  ตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

วาดวยการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ 

   (๔) มีความเขมของแสงสวางเพียงพอตามความเหมาะสมในแตละบริเวณ 

   (๕) มีที่ลางมือและอุปกรณสําหรับลางมือที่ถูกสุขลักษณะ 

   (๖) โตะที่ใชเตรียม  ปรุงอาหารหรือท่ีจําหนายอาหารสูงจากพ้ืนอยางนอย   

๖๐  เซนติเมตร  และทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดงาย  มีสภาพดี 

   (๗) โตะเกาอี้ที่จัดไวสําหรับบริโภคอาหารทําดวยวัสดุแข็งแรง  สะอาด  ไมชํารุด 

   (๘) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

  ข.  สถานที่หรือบริเวณที่ใชสะสมอาหารตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

   (๑) อาคารตั้ งมี ความมั่ นคง   แข็ งแรง   พ้ืน   ผนั ง   เพดาน  มี สภาพดี   

ทําความสะอาดงาย 

   (๒) จัดใหมีแสงสวางที่เพียงพอตอการประกอบกิจการ  มีระบบระบายอากาศ 

ที่เหมาะสมไมอับชื้น 

   (๓) มีชั้นวางสินคา  ทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดงาย  มีสภาพแข็งแรง  ชั้นลางสุด

มีความสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๑๕  เซนติเมตร  มีลักษณะโปรง  เพ่ือใหสามารถทําความสะอาดใตชั้นวาง

สินคาไดยกเวนกรณีบริเวณที่วางสินคาที่มีน้ําหนักมาก  อาจใชชั้นท่ีมีลักษณะทึบ 

   (๔) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ  ๘  สถานที่จําหนายอาหารตองมีการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและการปองกันโรคติดตอ

ดังตอไปนี้   

  (๑) ตองมีการระบายน้ําไดดี  ไมมีน้ําขัง  และไมมีเศษอาหารตกคาง 
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  (๒) ตองมีการแยกเศษอาหารและไขมันไปกําจัดกอนระบายน้ําท้ิงออกสูระบบระบายน้ํา

และน้ําทิ้งตองไดมาตรฐานตามประกาศการควบคุมการระบายน้ําท้ิงออกจากอาคารบางประเภท 

และบางขนาด  ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

  (๓) สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับมูลฝอย  โดยมีถังรองรับมูลฝอย 

ที่มีสภาพดี  ไมรั่วซึม  ไมดูดซับน้ํา  มีฝาปดมิดชิด  แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่นและตองดูแล

รักษาความสะอาดถังรองรับมูลฝอยและบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอยางสม่ําเสมอ  ทั้งนี้ 

การจัดการเกี่ยวกับมูลฝอยและถังรองรับมูลฝอยใหเปนไปตามขอบัญญัติตําบลบานแดง 

  (๔) ตองจัดใหมีหรือจัดหาหองสวมที่มีสภาพดี  พรอมใช  ไวบริการและมีจํานวน

เพียงพอ 

  (๕) หองสวมตองสะอาด  มีการระบายอากาศที่ดี  มีแสงสวางเพียงพอ 

  (๖) มีอางลางมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณสําหรับลางมือจํานวนเพียงพอ 

  (๗) หองสวมตองแยกเปนสัดสวน  โดยประตูไมเปดโดยตรงสูบริเวณที่ เตรียม   

ทําประกอบ  ปรุงอาหาร  ที่เก็บ  ที่จําหนายและท่ีบริโภคอาหาร  ท่ีลางและท่ีเก็บภาชนะอุปกรณ   

เวนแตมีการจัดการหองสวมใหสะอาดอยูเสมอและมีฉากปดกั้นท่ีเหมาะสม  ท้ังนี้  ประตูหองสวมตองปด

ตลอดเวลา 

  (๘) สถานที่จําหนายอาหารตองไมกอใหเกิดเหตุรําคาญ 

  (๙) สถานท่ีจําหนายอาหารตองมีการปองกันควบคุมสัตวและแมลงนําโรค  รวมถึง

สัตวเล้ียงตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ  ๙  สถานที่สะสมอาหารตองมีการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและปองกันโรคติดตอ

ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองมีการระบายน้ําไดดี  ไมมีน้ําขัง 

  (๒) หองสวมตองสะอาด  มีการระบายอากาศที่ดี  มีแสงสวางเพียงพอ 

  (๓) มีอางลางมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณสําหรับลางมือจํานวนเพียงพอ 

  (๔) หองสวมตองแยกเปนสัดสวน  ออกจากบริเวณสะสมอาหาร 
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  (๕) สถานที่สะสมอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับมูลฝอย  โดยมีถังรองรับมูลฝอย 

ที่มีสภาพดี  ไมรั่วซึม  ไมดูดซับน้ํา  มีฝาปดมิดชิด  แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่นและตองดูแล

รักษาความสะอาดถังรองรับมูลฝอยและบริเวณ  โดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอยางสม่ําเสมอ  ทั้งนี้ 

การจัดการเกี่ยวกับมูลฝอยและถังรองรับมูลฝอยใหเปนไปตามขอบัญญัติตําบลบานแดง 

  (๖) สถานที่จําหนายอาหารตองไมกอใหเกิดเหตุรําคาญ 

  (๗) มีการปองกันควบคุมสัตวและแมลงนําโรค 

  (๘) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๐  สถานที่จําหนายอาหารตองมีการปองกันอัคคีภัยและอันตราย  ดังตอไปนี้ 

  (๑) หามใชกาซหุงตมเปนเชื้อเพลิงในการทํา  ประกอบ  ปรุงอาหารบริเวณโตะ

รับประทานอาหารในสถานที่จําหนายอาหาร 

  (๒) กรณีที่ใชแอลกอฮอลเปนเชื้อเพลิง  ใหใชแอลกอฮอลแข็งสําหรับใชเปนเชื้อเพลิง

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและหามใชเมทิลแอลกอฮอลหรือเมทานอลเปนเชื้อเพลิงในการทํา

ประกอบ  ปรุง  หรืออุนอาหารในสถานท่ีจําหนายอาหาร 

  (๓) จัดใหมีมาตรการ  อุปกรณ  หรือเครื่องมือสําหรับปองกันอัคคีภัยจากการใช

เชื้อเพลิงในการทํา  ประกอบ  ปรุงอาหาร 

ขอ  ๑๑  สถานที่สะสมอาหารตองจัดใหมีมาตรการ  อุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกัน

อัคคีภัยที่อยูในสภาพที่ใชงานได  โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๒  สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารสดตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) อาหารสดที่นํามาประกอบและปรุงอาหารตองเปนอาหารที่สดท่ีมีคุณภาพดี  

สะอาดและปลอดภัยตอผูบริโภค 

  (๒) อาหารสดตองเก็บรักษาในอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตามท่ีรัฐมนตรีโดยคําแนะนํา 

ของคณะกรรมการสาธารณสุขประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาและเก็บเปนสัดสวน  มีการปกปด   

ไมวาบนพ้ืนหรือบริเวณที่อาจทําใหอาหารปนเปอนได 



 หนา   ๑๐๗ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ  ๑๓  สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารแหง  อาหารในภาชนะบรรจุที่

ปดสนิท  เครื่องปรุงรสและวัตถุเจือปนอาหารตามลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) อาหารแหงตองสะอาดปลอดภัย  ไมมีการปนเปอนและมีการเก็บอยางเหมาะสม 

  (๒) อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท  เครื่องปรุงรสและวัตถุเ จือปนอาหาร 

ตองปลอดภัยไดมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

ขอ  ๑๔  สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารประเภทปรุงสําเร็จตาม

หลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) อาหารประเภทปรุงสําเร็จตองเก็บในภาชนะท่ีสะอาด  ปลอดภัยและมี 

การปองกันการปนเปอน  วางสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร 

  (๒) มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสําเร็จใหสะอาด  ปลอดภัยสําหรับ 

การบริโภคตามชนิดของอาหาร  ตามท่ีรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขประกาศ

กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ  ๑๕  น้ําดื่มและเครื่องดื่มท่ีใชในสถานที่จําหนายอาหารตองมีคุณภาพและมาตรฐาน 

ตามกฎหมายวาดวยอาหาร  บรรจุในภาชนะท่ีสะอาด  มีการปกปดและปองกันการปนเปอน  วางสูงจาก

พ้ืนดินอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  ในกรณีที่เปนน้ําดืม่หรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนทิ  ตองวางสูง

จากพ้ืนอยางนอย  ๑๕  เซนติเมตร  และตองทําความสะอาดพ้ืนผิวภายนอกของภาชนะบรรจุใหสะอาด

กอนนํามาใหบริการ 

ขอ  ๑๖  สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับน้ําแข็งตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ใชน้ําแข็งที่สะอาด  มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยอาหาร 

  (๒) เก็บในภาชนะท่ีสะอาด  สภาพดี   มีฝาปด  วางสูงจากพ้ืนอยางนอย   

๑๕  เซนติเมตร  ปากขอบภาชนะสูงจากพ้ืนอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  ไมวางในบริเวณท่ีอาจกอใหเกิด

การปนเปอนและตองไมระบายน้ําจากถังน้ําแข็งลงสูพ้ืนบริเวณที่วางภาชนะ 

  (๓) ใชอุปกรณที่สะอาด  มีดาม  สําหรับคีบหรือตักน้ําแข็งโดยเฉพาะ 

  (๔) ตองไมนําอาหารหรือส่ิงของอยางอื่นไปแชรวมกับน้ําแข็งสําหรับบริโภค 



 หนา   ๑๐๘ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ  ๑๗  ตองจัดเก็บสารเคมี  สารทําความสะอาด  วัตถุมีพิษหรือวัตถุอันตราย  แยกบริเวณเปน

สัดสวนตางหากไมปะปนกับอาหาร  ตองติดฉลากและปายใหเห็นชัดเจนพรอมท้ังมีคําเตือนและคําแนะนํา

เมื่อเกิดอุบัติภัยจากสารดังกลาว  กรณีท่ีมีการเปล่ียนถายสารเคมีจากภาชนะบรรจุเดิม  หามนําภาชนะ

บรรจุสารเคมีมาใชบรรจุอาหารและหามนําภาชนะบรรจุอาหารมาใชบรรจุสารเคมีโดยเด็ดขาด 

ขอ  ๑๘  สถานที่สะสมอาหารจะตองดําเนินการใหตองดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) การจัดวางสินคาใหเปนสัดสวน  แยกตามประเภทสินคา  โดยเฉพาะสินคาท่ีเปน

สารเคมี  เชน  น้ํายาทําความสะอาดครัวเรือน  สารเคมีกําจัดแมลงสําหรับใชในครัวเรือน  ตองแยกเก็บ

เปนสัดสวนโดยเฉพาะ  หามปะปนกับสินคาประเภทอาหาร  เพ่ือปองกันการปนเปอนกับอาหาร 

  (๒) แยกสินคาท่ีหมดอายุหรือชํารุดหรือรอการสงคืนในบริเวณเฉพาะและแยกสวน

จากสินคาปกติโดยมีปายหรือเครื่องหมายบอกชัดเจน 

  (๓) เก็บรักษาอาหารแหงและอาหารในภาชนะปดสนิท  ท่ีอุณหภูมิหอง  สวนสินคา 

ที่ตองควบคุมอุณหภูมิ  ตองเก็บในตูเย็น  โดยจัดวางสินคาอยางเปนระเบียบ  เปนสัดสวน  ไมแนน

จนเกินไปและมีอุณหภูมิที่เหมาะสม  เชน  สินคาประเภทนม  ผลิตภัณฑนมและเครื่องดื่ม  ที่ผานการฆาเช้ือ

ดวยระบบพาสเจอรไรสตองอยูในอุณหภูมิต่ํากวา  ๕  องศาเซลเซียส  ไอศกรีมและอาหารประเภท 

แชแข็งตองเก็บที่อุณหภูมิต่ํากวา  ลบ  ๑๘  องศาเซลเซียส 

  (๔) สินคาประเภทอาหารท่ีวางจําหนายตองจัดใหมีระบบหมุนเวียนตามลําดับอายุ

ผลิตภัณฑ 

  (๕) ไมวางจําหนายสินคาที่บรรจุในภาชนะที่ชํารุด  เสียหายหมดอายุ  หรือที่มี

ลักษณะผิดปกติ 

  (๖) แยกสินคาท่ีหมดอายุหรือชํารุดหรือรอการสงคืนในบริเวณเฉพาะและแยกสวน

จากสินคาปกติโดยมีปายหรือเครื่องหมายบอกชัดเจน 

  (๗) ดูแลรักษาบริเวณท่ีวางสินคาใหสะอาดและมีสภาพดีและตองทําความสะอาด

บริเวณที่เตรียมอาหารทุกครั้งกอนและหลังใชงาน 

ขอ  ๑๙  สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับภาชนะอุปกรณและเครื่องใช   

ตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๐๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

  (๑) ภาชนะบรรจุอาหาร  เครื่องปรุงรส  วัตถุเจือปนอาหาร  เครื่องดื่มและอุปกรณ

เครื่องใชตาง ๆ  ตองสะอาดและทําจากวัสดุที่ปลอดภัย  เหมาะสมกับอาหารแตละประเภท  มีสภาพดี   

ไมชํารุดและมีการปองกันการปนเปอนท่ีเหมาะสม 

  (๒) จัดเก็บภาชนะ  อุปกรณ  เครื่องใชไวในภาชนะที่สะอาด  สูงจากพ้ืนอยางนอย  

๖๐  เซนติเมตร  หรือมีการปองกันการปนเปอนที่เหมาะสม 

  (๓) จัดใหมีชอนกลาง  สําหรับอาหารท่ีรับประทานรวมกัน 

  (๔) ตูเย็น  เตาอบ  เตาไมโครเวฟ  ตองสะอาด  มีประสิทธิภาพ  เหมาะสมใน 

การเก็บรักษาคุณภาพอาหาร   

  (๕) ตูเย็น  เตาอบ  เตาไมโครเวฟ  ตองสะอาด  มีประสิทธิภาพ  ปลอดภัย  สภาพดี  

ไมชํารุด 

ขอ  ๒๐  สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับการลางภาชนะอุปกรณและเครื่องใช

ตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ภาชนะ  อุปกรณ  เครื่องใชท่ีรอการลางและเศษอาหารตองเก็บในที่ที่ปองกัน

สัตวและแมลงนําโรคได 

  (๒) ลางภาชนะอุปกรณและเครื่องใชทุกประเภทใหสะอาดดวยวิธีการและสาร 

ทําความสะอาดที่เหมาะสม  ตามท่ีรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขประกาศกําหนด

ในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ  ๒๑  สถานที่จําหนายอาหารตองมีการจัดการเกี่ยวกับน้ําใชตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) น้ําใชเปนน้ําประปา  ยกเวนทองถิ่นที่ไมมีน้ําประปาใหใชน้ําที่มีคุณภาพเทียบเทา

น้ําประปาหรือเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๒) ภาชนะน้ําใชตองสะอาด  ปลอดภัย  และสภาพดี 

ขอ  ๒๒  ผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอ  ไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจ

หรือไมเปนพาหะนําโรคติดตอ  ไดแก  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  บิด  อีสุกอีใส  หัด  คางทูม   



 หนา   ๑๑๐ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม   

โรคผิวหนังที่นารังเกียจ  ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ  ไขหวัดใหญรวมถึงไขหวัดใหญท่ีติดตอมาจากสัตว 

และโรคอื่น ๆ  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หากเจ็บปวย

ตองหยุดปฏิบัติงานและรักษาตัวใหหายกอนจึงกลับมาปฏิบัติงานตอไป 

  (๒) ผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารตองผานการอบรมตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

ตามรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

  (๓) ผูสัมผัสอาหารตองรักษาความสะอาดของรางกาย  สวมใสเส้ือผาและอุปกรณ

ปองกันที่สะอาดและสามารถปองกันการปนเปอนสูอาหารได 

  (๔) ผูสัมผัสอาหารตองลางมือและปฏิบัติตนในการเตรียม  ปรุง  ประกอบ  จําหนาย

และเสิรฟอาหาร  ใหถูกลักษณะและไมกระทําการใด ๆ  ที่ทําให เกิดการปนเปอนตออาหาร 

หรือกอใหเกิดโรคได 

  (๕) ตองปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ  ๒๓  นอกจากขอ  ๒๒  ผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดาน

สุขลักษณะสวนบุคคลตามคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศ

กําหนด 

ขอ  ๒๔  ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาตตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานแดงกําหนด  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  ใบรับรองแพทย 

  (๔)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูแทนนิติบุคคลในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล 



 หนา   ๑๑๑ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

  (๕)  หนังสือมอบอํานาจในกรณีท่ีเจาของกิจการไมมาย่ืนขอรับหนังสือรับรองการแจง

ดวยตนเอง 

  (๖)  สําเนาหลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดไว 

  (๗)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานแดงประกาศกําหนด 

ขอ  ๒๕  ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ 

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๖  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตาม

หลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความ 

ไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๗  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลบานแดงเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสีย

คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 



 หนา   ๑๑๒ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๗  และขอ  ๘  ดวย 

ขอ  ๒๘  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสีย

คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ท่ีคางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสีย

คาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๙  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๓๐  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลบานแดงกําหนด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๓๑  ในกรณีท่ีปรากฏวา ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไมถูกตองตามบท 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 



 หนา   ๑๑๓ 
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การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๓๒  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๓๓  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๔  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๕  ผูใดประสงคจะขอจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนท่ีใดซึ่งมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานแดงกําหนด  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
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  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  ใบรับรองแพทย 

  (๔)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูแทนนิติบุคคลในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล 

  (๕)  หนังสือมอบอํานาจในกรณีท่ีเจาของกิจการไมมาย่ืนขอรับหนังสือรับรองการแจง

ดวยตนเอง 

  (๖)  สําเนาหลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดไว 

  (๗)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๘)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานแดงประกาศกําหนด 

ขอ  ๓๖  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจง  ใหออกใบรับแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักฐาน 

ในการประกอบกิจการตามที่แจงไดชั่วคราวในระหวางเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรอง

การแจง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจการแจงใหถูกตองตามแบบที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่ง  

ถาการแจงเปนไปโดยถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทํา

การนับแตวันที่ไดรับแจง 

ในใบรับแจงหรือหนังสือรับรองการแจง  เจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจง 

หรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

ในกรณีที่การแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวัน

ทําการนับแตวันท่ีไดรับแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีไดรับ

แจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงของผูแจงเปนอันส้ินผล   

แตถาผูแจงไดดําเนินการแกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงให 

ผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจงซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามแบบท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้

ตามวรรคหนึ่ง 

ขอ  ๓๗  ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็น 

ไดงาย  ณ  สถานท่ีดําเนินกิจการตลอดเวลาท่ีดําเนินกิจการ 
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ขอ  ๓๘  ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ   

ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ได 

ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานแดงกําหนด 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ใหผูย่ืนขอรับใบแทนหนังสือรับรอง 

การแจงนําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่หนังสือรับรองการแจงสูญหายมาแสดง

ตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีหนังสือรับรองการแจงถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืน

ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจงนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

ขอ  ๓๙  เมื่อผูแจงประสงคจะเลิกกิจการหรือโอนการดําเนินกิจการใหแกบุคคลอื่นใหแจงให 

เจาพนักงานทองถิ่นทราบดวย 

ขอ  ๔๐  ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไวในขอบัญญัตินี้โดยมิไดแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นและเคยไดรับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพราะเหตุ 

ที่ฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาแลวครั้งหนึ่ง  ยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิได

แจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวา 

จะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหาม 

การดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินสองปก็ได 

ขอ  ๔๑  ผูแจงมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมการแจงตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ในวันที่มาแจง  และภายในระยะเวลาสามสิบวันกอนวันครบรอบปของทุกปตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสีย

คาธรรมเนียมครั้งตอไป 



 หนา   ๑๑๖ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๔๒  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลบานแดง 

ขอ  ๔๓  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๔๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานแดงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๗  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

จิตรเลขา  คนฉลาด 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานแดง 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานแดง 

เรื่อง  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจง  ซ่ึงมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขาย

ของในตลาด 

 

ตามลําดับ รายการ 

แบงขนาดพ้ืนท่ีประกอบกิจการ 

คาธรรมเนียมฉบับละ 

(บาทตอป) 

๑ พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร ๒๐๐ 

๒ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๑๐  ตารางเมตรแตไมเกิน   

๕๐  ตารางเมตร 

๓๐๐ 

๓ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๕๐  ตารางเมตรแตไมเกิน   

๑๐๐  ตารางเมตร 

๕๐๐ 

๔ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตรแตไมเกิน   

๒๐๐  ตารางเมตร 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนาย  อาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  ซ่ึงมีพ้ืนท่ีไม

เกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด 

 

ลําดับ รายการ 

แบงขนาดพ้ืนท่ีประกอบกิจการ 

คาธรรมเนียมฉบับละ 

(บาทตอป) 

๑ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรแตไมเกิน   

๘๐๐  ตารางเมตร 

๕๐๐ 

๒ พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๘๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

 

 

 

 

 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง
	เรื่อง   สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
	พ.ศ.  ๒๕๖๐


